
  درس کنترل پروژه انجام پروژهدستوالعمل 

  کنترل پروژه  دانشجویان محترم درس

  :م می گرددبه قرار زیر اعالآن دستورالعمل تهیه  که تهیه شود P6یا  MSPپروژه شما می تواند به دلخواه با نرم افزار 

  زینفرآیندهاي آغا - الف

  . منشور پروژه، فرم شناسایی ذینفعان و بیانیه محدوده پروژه را تهیه کنید :1گام 

  برنامه ریزيفرآیندهاي  - ب

  . را وارد کنید  تقویم پروژهو  زمان شروع، WBS: پروژه شاملاطالعات  :2گام 

  . را وارد کنید.. محدودیتهاي خاص و ، روابط وابستگی، زمان :شاملاطالعات فعالیتها  :3گام 

اگر با مشکل محدودیت منابع مواجه شدید، . به فعالیتها را انجام دهیداطالعات منابع را تعریف نموده و تخصیص منابع  :4گام 

Level Resources  کنیدرا.  

را  (Cash Flow)جریان نقدي و گرافهاي . به فعالیتها را انجام دهیدهزینه را تعریف نموده و تخصیص هزینه اطالعات  :5گام   

    .رسم کنید

  کنترلیفرآیندهاي  - ج

را  )P6در  Data Dateیا ( Status Dateو خط  .کنید Setپروژه را   Baselineنسخه اولیه را مجددا باز نموده  و :6گام 

  .نمایش دهید

است ،  (Status Date)حال بسته به اینکه گزارش پیشرفت مربوط به چه تاریخی   .عالمت ریال هزینه را حذف کنید :7گام 

 Status Dateخط و   )اجتناب کنید  Complete%حتی االمکان از پر کردن ستون(. کنیداطالعات واقعی را تا آن تاریخ وارد 

را نمایش داده و این مقادیر را به  BCWP=EV و BCWS=PV رفته و مقادیرTask usageبه محیط را روز آخر گذاشته سپس 

Excel ببرید .  

  :درصد پیشرفت بدست آیند Sفرمولهاي زیر را بنویسید تا منحنی هاي  Excelر فایل د :8گام 

(Schedule %Complete) پروژهمحاسبھ درصد پیشرفت برنامھ ای ■

  : بدست می آید 13-12درصد پیشرفت برنامه اي پروژه از رابطه 
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  : که در آن

BAC )Budget At Completion(: 1260ه پروژه در زمان تکمیل بوده که در مورد مثال فوق کل بودجBAC= به عبارت . است

)( nBCWSبرابر با  BACدیگر  nPVیعنی. در روز آخر است:   

nn                    14-12رابطه       PVBCWSBAC   

  : ر روز چهارم خواهد شدبراي مثال فوق ددرصد پیشرفت برنامه اي 
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  درصد پیشرفت برنامه اي در روز چهارم 

  

(Performance %Complete) پروژه واقعی محاسبھ درصد پیشرفت ■

  : بدست می آید 15-12واقعی پروژه از رابطه  ي یاعملکرددرصد پیشرفت 

100   14-12رابطه      
BAC

EV
100 یا   

BAC

BCWP
   درصد پیشرفت واقعی 

  : که این مقدار براي مثال فوق در روز چهارم خواهد شد

%35100
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BAC

BCWP
  درصد پیشرفت واقعی در روز چهارم 

یشرفت واقعی یا عملکردي در ستون پو درصد  Schedule %Completeدر ستون ، مستقیما مقادیر درصد پیشرفت برنامه اي P6در 

Performance %Complete  بوده و نیاز به بردن به قابل مشاهدهExcel نیست.  

  . آنرا وارد کنیدرا در حالت دستی قرار داده و مقادیر  Actual Costتنظیم وارد کردن  :9گام 

را در یک نمودار  ACWP=ACو  BCWP=EVدو منحنی برده و  Excelرا به  ACWP=AC براي کنترل هزینه مقادیر  :10گام 

  . رسم کنید

  

  

  مجید سبزه پرور: با تشکر              

  مدرس و مشاور مدیریت پروژه              
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